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Webináře Lynx slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům. Informace uvedené v 

prezentaci, a které zaznějí během webináře, nejsou investičním doporučením na nákup ani

prodej cenných papírů, derivátů nebo jiných investičních nástrojů.



Hlavní body

• rozdíly mezi přístupem na FX spotový trh a CFD;

• specifika a výhody multiměnového účtu;

• jak nastavit platformu LYNX Trading pro intradenní nebo 
swingové obchodování;

• ukázku předdefinovaných pracovních rozhraní.



FX spot vs. CFD

• Spotový trh

– aktuální (tržní) cena

– majitel účtu vlastní podklad

• CFD

– cena stanovena brokerem

– majitel účtu nevlastní podklad



Rozdíly mezi brokery

• Market Maker

– Vaše ztráta je zisk brokera a opačně

– Broker vidí vaše stop a limitní příkazy (a také příkazy všech 
ostatních traderů)

– Broker nebo spolupracující entita tvoří trh, tedy určuje 
cenu, za kterou můžete otevřít/uzavřít pozici



Rozdíly mezi brokery
• ECN Broker

– ECN broker není protistranou vašich obchodů, což mu dává 
nálepku vyšší transparentnosti

– Výhody:

• Poskytovatelé likvidity (banky) tvoří konkurenční prostředí => 
nejlepší cena

– Na co si dávat pozor:

• ECN broker s pouze 1 poskytovatelem likvidity
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Nákladovost & důležitost spreadu 
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Multiměnový účet
• Rozložení do vícero měn současně



Práce na FX v            Trading



Děkujeme za pozornost



800 877 877 (zdarma)

info@lynxbroker.cz


